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Den skandinaviska tamrenen har enligt nya genetiska analyser blivit tämjd i 
Skandinaviden, vilket avfärdar teorier om införande av tamrenen österifrån. Dessa 
studier visar även att det har skett flera skilda domesticeringar i Ryssland. Det finns 
anledning att tro att tamrenen uppvisar varierande anpassningar till miljön över 
Eurasien beroende på vilken vildrensstam tamrenen härstammar från. Att det finns 
skillnader mellan vildrens och tamrens beteende gentemot människor har visats av 
nya studier på vildrenhjordar med olika grader av tamrensursprung. Tamrenarna är 
mindre rädda för rovdjur, vilket kan skada de få vilda bestånden av ren som finns 
kvar i Europa om inblandning av tamren fortgår.    
 
 
Renen är ett av de få landlevande djuren som finns i de allra nordligaste områdena på 
jorden. Och ren har därmed varit något som människor länge har utnyttjat för att 
överleva där. Djuret har jagats av människor sedan urminnestider och var troligen en 
stapelföda för stenåldersfolk. Renen levde då längre söderut än i dag, eftersom 
inlandsis täckte många områden som idag är kärnan av renens utbredning.  
 
Det dröjde länge innan renen började tämjas och de första arkeologiska spåren av 
tämjning av ren kommer från Ryssland och Mongoliet och är cirka 5000 år gamla. I 
Skandinavien är de tidigaste spåren av tamren från järnåldern (år 500-1000 e. Kr). 
Tamrenens ursprung har länge diskuterats, och det har varit okänt om tamren kom till 
Sverige österifrån eller om tämjdes den här i Skandinavien. Med ny genteknik har 
forskare nu börjat kunna besvara dessa frågor. 
 
 
Tamrenens ursprung 
Genom att studera bland annat mikrosateliter, korta repetitiva sekvenser av DNA som 
skiljer sig mycket mellan individer, kan forskare utvärdera släktskapen mellan olika 
populationer av ren. DNA kan relativt enkelt tas fram ur blod eller vävnadsprover från 
levande djur, men det är också möjligt att få fram material från skelett och tänder 
funna vid arkeologiska utgrävningar. Det underlättas av att renen ofta lever i kalla och 
torra miljöer då DNA bevaras väl under sådana förhållanden.  
 
I en jämförelse av skillnader i mikosatelitsekvenser mellan flera vilda och tama 
renpopulationer från Europa och Asien, från Norge till östra Ryssland fann man att 
tamrenen var mer lik vildrenen inom samma geografiska område än tamrenar från 
andra områden. Tre stammar av tamrenen hittades, en i Skandinavien, en i västra 
Ryssland samt en i östra Ryssland. Dessa fynd talar emot tidigare teorier, att tamrenen 
efter att ha blivit tämjd på en plats spreds över resten av Eurasien. Det verkar istället 
som om renar har varit relativt enkla att tämja och att detta har gjorts på flera håll i 
Eurasien, bland annat i de tre nämnda områdena. Det är möjligt att fler ursprung av 
tamren kan upptäckas om fler populationer studeras.  
 



För att fastställa tidpunkten för storskalig domesticering av ren i Finnmark har 
forskare tittat på om det har skett någon förändring av den genetiska variationen hos 
ren från 3400 f kr till nutid. Forskarna antog att renarna som domesticerades hade en 
distinkt variation i sitt DNA jämfört med andra populationer i Finnmark. Samt att 
denna variation sedan bredde ut sig när tamrenen ökade i antal och därmed bör finnas 
i dagens tamrenar. I studien användes DNA från borrprover av ben och tänder ifrån 
renar som har levt under olika tidsperioder i Finnmark och som nu fanns på museum i 
Norge. Det visade sig att den genetiskavariationen var i princip oförändrad fram till 
1500-talet. Men från dess och fram till och med 1800-talet förändrades variationen 
hos de studerade sekvenserna drastiskt. Detta tyder på att förfäderna till dagens 
tamrenar spreds i Finnmark under denna period. Något som indikerar att det var under 
denna period som rendrift blev vanligt i området. Viktigt att påpeka är att det är 
möjligt att ren domesticerades innan men att dessa djur har dött ut. 
 
I Alaska infördes tamren från östra Ryssland under slutet av 1800-talet och har sedan 
dess levt sida vid sida med den vilda nordamerikanska renen (Caribou). Baserat på 
genetiska studier verkar det dock inte som om de två rensorterna korsas i någon större 
omfattning. Om det beror på att det finns genetiska eller beteendemässiga barriärer 
mellan populationerna är dock outforskat.  
 
Konsekvenser av rentämjningen 
Renen är ett av de senaste djuren att domesticerats, andra klövdjur som kor, getter och 
får har en längre historia i kontakt med människan. Till skillnad från renen har dessa 
djur ofta tät kontakt med människor medan de flesta tamrenar framförallt möter 
människan under höstens slakt och vinterns flytt och utfodring. Forskning har nyligen 
visat att det finns en genetisk koppling till rädslan för människan hos renhjordar. 
Renar som har levt hela sitt liv i vilt tillstånd i något av de många bergsområdena i 
södra Norge, men som har stor genetisk likhet till tamrenar är mindre rädda för 
människor än renar med rent vildrensursprung. De renflockar som har en 
gensammansättning som är en blandning av tamren och vildren visar mindre rädsla 
för människor än vildrenarna men mer än tamrenarna. Denna genetiska koppling till 
ökad rädsla för människa är ett bevis att vara ett problem om det sker ytterligare 
inbladning av tamren i de få vilda populationerna av ren som finns kvar i 
Skandinavien. De riskerar då att blir enklare att jaga då de inte undviker hot i samma 
utsträckning som de ursprungliga vildrenarna.  Det kan bli svårt för en sådan 
population av renar att överleva i områden med mycket rovdjur. Detta kan vara en 
faktor att ta hänsyn till on det skulle bli aktuellt att återinplantera vildren i Sverige. 
 



	  
Illustration över släktskapen mellan ett antal från populationer av ren Linjelängder återger inte 
genetiskt avstånd. En streckad linje betyder att genetisktutbyte har skett från en population till en 
annan. 	  

Vildrenens släktskap 
Den nordamerikanska vildrenen, benämns ofta caribou och betraktas ofta som en egen 
art i Nordamerika. Genetiska analyser har dock visat att den inte skiljer sig nämnvärt 
från ren i östra Ryssland. Detta kan tyckas märkligt då renen i Ryssland och cariboun 
i Nordamerika är isolerade på två olika kontinenter. Det kan emellertid förklaras av 
att Beringssund som idag separerar Asien från Nordamerika var torrlagd under 
senaste istiden. Genetiskt utbyte skedde därmed mellan de två kontinenterna ända tills 
Beringssund bildades för lite mer än tiotusen år sedan. Givetvis hade den 
nordamerikanska cariboun sekvenser av DNA som renarna i östra Asien inte har. 
Motsvarande skillnader mellan den skandinaviska renen och olika populationer av 
ryska renar finns också, dock på aningen lägre nivå. De eurasiska renarna visades ha 
fler gemensamma mikrosatelitervarianter än vad de delar med de Nordamerikanska 
renarna. 
 
Skogsrenen består av två underarter med liknade utseende, de har längre ben och 
mindre utstående horn än ren som lever på tundran eller i berg. De båda underarterna 
av skogsren är anpassade för livet i Europas och Nordamerikas barrskogar. Den 
Europeiska skogsrenen återfinns idag endast på ett fåtal platser i östra Finland och i 
ryska Karelen efter att ha blivit utrotad i Sverige och i andra delar av Europa på 1800-
talet. Medan den Nordamerikanska skogsrenen finns vittspridd i Kanada och 
nordligaste USA, dock i mindre antal än tidigare. Länge har det funnits teorier om att 
de två underarterna har ärvt sina likartade kroppsformer och anpassningar från en 
gemensam urstam av skogsren. Ny DNA forskning har dock motbevisat denna teori. 
De Nordamerikanska skogsrenarna är betydligt närmare besläktade med 
Nordamerikansk caribou än med deras europeiska motsvarigheter. Den europeiska 
skogsrenen visades härstamma från Europa men varit skild från andra nu levande 
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vildrenspopulationer åtminstone sedan istiden. De likartade miljöanpassningarna hos 
de två underarterna av skogsren tycks därmed bero på att det naturliga urvalet har 
gynnat liknade anpassningar på båda kontinenterna.  
 
Även släktskapen mellan de högarktiska renarna som förekommer på Svalbard, de 
nordligaste öarna i Kanada samt på Grönland, innan de utrotades där, har varit 
omdiskuterat. Det har hävdats att dessa har koloniserat de nordliga öarna, ö för ö och 
att de därmed har ett nära släktskap. Andra har sagt att de karaktäristiska dragen har 
utvecklats separat på de olika öarna från olika ursprung. Något entydigt svar finns inte 
i dag men de data som ändå finns tyder på att den senare hypotesen stämmer.  
 
Det finns mycket att vinna på att fortsätta arbetet med att kartlägga de olika renarnas 
släktskap, utöver att kunna bestämma de högarktiskarenarnas ursprung. Skillnaderna 
mellan tamren och vildren är något som kan utnyttjas i naturvård. Ökad kunskap om 
olika beteenden hos tamrenstyper kan leda till att raser av tamren med varierande 
egenskaper kan tas fram. Nya gentekniker kan bli nyckeln till detta.  
 

	  

Högarktiskarenar 
Två nu levande underarter av ren brukar benämnas högarktisk ren. En av dem 
lever på de nordligaste öarna i det Kanadensiska ishavet, den andra på 
Svalbards öar norr om Skandinavien. En tredje underart fanns på östra 
Grönland fram till början av 1900-talet, innan den utrotades på grund av jakt. 
Genetiskt material har dock kunnat tas fram ur bevarat material. De 
högarktiskarenarna har alla liknade drag, de är överlag mindre än andra renar 
med kortare ben och halsar och har längre päls. Detta har fått forskare att tro 
att dragen kommer från en gemensam förfader som koloniserade de nordliga 
öarna. Detta har dock inte kunnat styrkas av genetiska studier. 
   

   Svalbardsrenen en av de högarktiska renarna. Foto Erlend Bjørtvedt  


