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Visste du att vi i Skandinavien har ett arktiskt rovdjur, nämligen fjällräven (Vulpes lagopus)? 
Den är en tredjedel så stor som en rödräv och har på vintern en vacker och kritvit päls. Denna 
lilla räv är mycket sällsynt och i Sverige finns inte mer än ett par hundra individer. Detta är 
resultatet av en intensiv jakt under 1900-talets början, i samband med att fjällrävens föda, 
smågnagarna, har minskat i fjälltrakterna under de senaste åren. En ytterligare sannolik orsak 
till frånvaron av återhämtning är att den större rödräven (Vulpes vulpes) har spritt sig upp i 
våra fjällområden. Det är alltså mycket som går fjällräven emot, men det finns hopp. EU-
finansierade projekt och samarbeten mellan nordiska länder har gjort att fjällräven har ökat 
något  de senaste åren. I Sverige har den till och med reproducerat sig på platser där den inte 
har fött kullar på många, många år. I framtiden hoppas man att fjällräven ska kunna nå en 
stabil populationsnivå och att den återigen ska bli en vanlig syn på fjället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figur 1. Fjällräv i vinterskrud.  
 
Fjällräven 

 
Fjällräven lever på kalfjället på gränsen mellan Sverige och Norge. Den bor i lyor där den 
under sommaren föder upp sina valpar. Normalt får en fjällräv mellan sex och tolv valpar, 
men i Sverige ligger rekordet på hela 16 stycken. Fjällrävarna lever i par och kan bli upp 
till fem år gamla. De är mycket mindre än sin släkting rödräven och väger inte mer än 3,5 
kilo i vuxen ålder. På sommaren är fjällräven antingen brunflammig eller mörkt blå till 
färgen, men på vintern är de endera kritvita eller mörkblå. Fjällräven är det enda rovdjuret i 
världen som ändrar färg på pälsen mellan årstiderna.  
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Varför har inte populationen återhämtat sig? 
Det finns flera anledningar till att fjällrävarna är så få. Fjällrävens huvudföda är smågnagare, 
framför allt lämlar (Lemmus lemmus), men tyvärr förekommer gnagarna allt mer oregelbundet i 
fällen. Det har gjort att bristen på mat har blivit ett stort problem för fjällräven. För att göra 
situationen värre måste fjällräven nu konkurrera om den mat som finns med den ofta överlägsna 
rödräven, som har spridit sig upp i fjällvärlden under de senaste 100 åren. Rödräven tar över 
fjällrävens jaktområden och det händer även att den jagar fjällräven och dödar både ungar och 
vuxna. Både rödrävens ökning och gnagarnas orgelbundna förekomst kan ha sin grund i 
pågående klimatförändringar. Det är allmänt känt att den globala temperaturen stiger, men det 
är särskilt kritiskt i de områden som ligger nära polerna. Den ökade temperaturen i den 
skandinaviska fjällvärlden har lett till att lämlarna har flyttat högre upp i bergen. I och med 
detta har fjällrävens jaktområden krympt. Fjällräven har alltså under de senaste 100 åren inte 
bara minskat dramatiskt i antal, de har också fått mycket svårare att hitta föda och måste nu 
även konkurrera om den på ett för dem ovant sätt. 
 
Åtgärdsprogram och framtidsvisioner 
Fjällräven är fridlyst i Sverige sedan 1928, men trots fridlysningen och jaktförbudet är stammen 
svag. Därför har ett antal åtgärdsprogram och projekt försökt hjälpa fjällräven på resan tillbaka 
till en stabil population. Genom att stödutfodra fjällräven både sommar och vinter har man 
försökt motverka svälten bland rävarna och öka chansen för att kullarna ska överleva. I vissa 
regioner har man även skjutit rödräv för att fjällräven ska få bättre tillgång till föda. Åtgärderna 
har visat sig viktiga eftersom man har sett en ökning, om än svag, i överlevnad hos både vuxna 
fjällrävar och valpar. I en slutrapport från fjällrävsinventeringar i svenska fjällen under 
sommaren 2014 kunde man till och med läsa att fjällräven hade fött kullar i områden som de 
inte reproducerat sig i på flera årtionden. Detta ser forskarna som ett mycket lovande tecken på 
att fjällrävspopulationen är på väg att återhämta sig. Med andra ord finns det ett hopp för den 
lilla fjällräven. Med hjälp av människans stödutfodring och rödrävsjakt kan fjällräven 
förhoppningsvis återigen bli en vanlig syn på fjället. 
 
 
Är du intresserad? 
Vill du läsa mer om fjällräven och se hur den skandinaviska populationen utvecklats? Då kan 
du titta närmare på någon av följande rapporter: 
Almkvist S. 2015. Varför har inte den skandinaviska fjällrävspopulationen återhämtat sig sedan 

kraschen i början av 1900-talet? Självständigt arbete i biologi. Uppsala universitet, Uppsala. 
Naturvårdsverket. 2009. Åtgärdsprogram för fjällräv 2008-2012. CM Gruppen AB, Bromma. 
Angerbjörn A, Meijer T, Eide N, Henttonen H, Norén K. 2008. Projekt fjällräv SEFALO+. 
Stockholm.  
 
	  


