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Sammandrag 
Den svenska fjällräven (Vulpes lagopus) är kategoriserad som starkt hotad. Efter att ha jagats 

hårt under 1900-talets början har fjällrävspopulationen i Skandinavien haft svårt att återhämta 

sig och består idag endast av ett hundratal djur. För att stammen ska kunna komma tillbaka 

behöver man kartlägga anledningarna till att återhämtningen har gått så långsamt. Fjällrävens 

huvudsakliga föda är smågnagare - framförallt lämmel (Lemmus lemmus), som återfinns i 

stort antal på kalfjället. Lämmeln och andra gnagarpopulationer varierar cykliskt, vilket 

innebär att de under vissa år är väldigt få till antalet. När antalet lämlar minskar får fjällräven 

svårare att överleva de karga vintrarna. En av de huvudsakliga dödsorsakerna hos fjällräv är 

just svält på grund av brist på smågnagare. En annan väsentlig anledning till fjällrävens låga 

antal är hotet och konkurrensen från rödräven (Vulpes vulpes). Rödräven livnär sig, liksom 

fjällräven, på gnagare och har under de senaste decennierna rört sig högre upp i landet och in i 

fjällrävens territorium. Rödräven är större än fjällräven och tar över dess jaktområden och 

lyor. Den är även ett direkt hot då det finns rapporter om att den har dödat fjällrävar. Både 

gnagarnas cyklicitet och rödrävens expansion har påverkats av rådande klimatförändringar. 

Under den senaste tiden har temperaturen stigit i hela världen och det har visat sig tydligast på 

norra halvklotet. När temperaturen stiger minskar fjällrävens jaktområde eftersom lämmeln 

tvingas högre upp i bergen. Den höjda temperaturen gör det även möjligt för rödräven att röra 

sig högre upp på kalfjället. En fortsatt höjning av temperaturen kan leda till att fjällräven får 

ännu svårare att leva i fjälltrakterna i Skandinavien. För att motverka rödrävens framfart i 

fjälltrakterna skjuts rödräven av i vissa områden, vilket har visat sig gynna fjällräven, som då 

får större tillgång till mat och löper mindre risk att själv bli ett byte. Nya inventeringar visar 

att fjällräven har reproducerat sig på platser där kullar tidigare länge varit frånvarande, vilket 

innebär att det trots motgångarna finns ett hopp för en återhämtning hos populationen.  

 

 

Inledning 
Fjällräven (Vulpes lagopus, före detta Alopex lagopus) är en hotad art som lever på kalfjället 

vid gränsen mellan Sverige och Norge. Under det sena 1800-talet var jakten på fjällräv vanlig 

i Skandinavien. Arten jagades för sin päls, som var en eftertraktad och välbetald handelsvara 

och i början av 1900-talet fanns endast ett tiotal individer kvar (Lönnberg 1926). I Sverige 

fridlystes fjällräven år 1928 och i Norge år 1930 (Tannerfeldt & Angerbjörn 1996, Linnell et 

al. 1999). Trots detta och andra stora hjälpinsatser för att få tillbaka en stabil population har 

stammen ännu inte återhämtat sig. Det finns flera teorier till varför populationen idag, ungefär 

100 år efter nedgången, fortfarande är svag, såsom konkurrens med rödräv (Vulpes vulpes), 

förändringar i cyklicitet hos smågnagare samt klimatförändringar. Den främsta anledningen 

tros dock vara konkurrensen med rödräv, som sedan början av 1900-talet har rört sig högre 

upp i landet och in på fjällrävens territorium (Hamel et al. 2013). Rödräven, precis som 

fjällräven, livnär sig på gnagare och är på grund av sin storlek överlägsen fjällräven och kan 

därmed konkurrera om både mat och boplatser, samt ta fjällrävens ungar (Naturvårdsverket 

2009). Teorier finns även om den förändrade cykliciteten hos fjällrävens främsta föda, 

smågnagarna, som ska ha förändrats över de senaste decennierna och orsakat svält hos räven 

(Ekerholm et al. 2001). När antalet gnagare, framförallt lämmel (Lemmus lemmus), är lågt så 

får fjällräven inte tillräckligt med föda och det märks tydligt på dess överlevnad. Är det å 

andra sidan gott om lämmel ökar fjällrävens överlevnadschanser (Zetterberg 1945). Andra 

studier argumenterar för att klimatförändringar spelar en stor roll, då temperaturen höjts i de 

norra delarna av världen och därmed påverkar både gnagarnas cyklicitet och intrånget från 

rödräven (Elmhagen et al. 2015). Konsekvensen blir att fjällräven får en sämre tillgång till 

föda och en större konkurrent att förhålla sig till. En ytterligare konsekvens av att 

fjällrävspopulationen är liten är att risken för inavel ökar, samt att det är svårare för räven att 
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hitta en partner för reproduktion (Artdatabanken 2015). Statistik från inventeringar av 

fjällrävlyor i både Norge och Sverige tyder på att det idag borde finnas omkring 130 vuxna 

individer i Skandinavien (Carlberg & Nilsson 2014). Mot denna bakgrund är min 

frågeställning i denna text varför den skandinaviska fjällrävspopulationen inte har återhämtat 

sig sedan sin nedgång och vad man gör åt detta. 

 

 

Fjällrävens ekologi 
Fjällräven är en omnivor (Hersteinsson et al. 1989) som förekommer runt hela norra 

polcirkeln. Den fortplantar sig på tundran 

ovanför trädgränsen i Nordamerika, 

Eurasien och Fennoskandien (Sverige, 

Norge, Finland och Kolahalvön i nordvärsta 

Ryssland) (Figur 1) (Elmhagen et al. 2000, 

Audet et al. 2002). På de flesta av dessa 

platser förekommer fjällräven i stora antal. 

På Island anses den nästan vara ett skadedjur 

eftersom de tar lamm (Ovis sp.) och ejder 

(Somateria mollissima) från bönderna 

(Hersteinsson et al. 1989, Elmhagen et al. 

2013). Genom sin tjocka päls, 

värmereglering i tassarna och nedsatta 

metabolism klarar fjällräven av det hårda 

klimatet den utsätts för under vintern 

(Scholander et al. 1950). Dess huvudföda är 

gnagare som förekommer på kalfjället 

(Angerbjörn et al. 1991, Elmhagen et al. 

2000), men när förekomsten av gnagare är 

låg händer det att fjällräven äter ren, fågel, 

fisk och rester av större däggdjur när sådana 

finns att tillgå (Frafjord 1993, Dalerum & 

Angerbjörn 2000). Fjällräven är aktiv året 

runt och är i huvudsak nattaktiv, men kan 

anpassa sig beroende på när dess byte är 

aktivt (Eberhardt et al. 1982).  
 

Fjällrävens parningssäsong infaller under mars till april och under den sena våren föds 

ungarna i lyan, där de stannar under hela sommaren. Under denna tid är de vuxna djuren 

territoriella. Efter tre till fyra veckor vågar sig valparna ut ur lyan och efter ungefär sex 

veckor slutar de dia mamman. När ungarna är mellan 12 och 14 veckor gamla är de redo att 

lämna lyan. En normalstor kull består av 6-12 valpar. (Audet et al. 2002) Kullar har i extrema 

fall bestått av upp till 16 ungar. Lyorna byggs ofta på höga höjder som är lätta att gräva i, som 

till exempel åsar eller kullar. (Naturvårdsverket 2009, Artdatabanken 2015). Att en lya är 

bebodd är lätt att se då området kring lyans ingångar är frodigt bevuxet på grund av 

gödningen från rävarnas spillning (Smits et al. 1988). Under vintern används lyan som skydd 

när kylan blir för svår (Eberhardt et al. 1983). 

 

Fjällräven lever i monogama förhållanden under den tid då ungarna är små, men kan enligt 

observationer hitta en ny partner om en av rävarna skulle dö. Observationer av tre eller fyra 

vuxna rävar i samma lya har dock gjorts (Tannerfeldt & Angerbjörn 1996). Medellängden för 

Figur 1. Fjällrävens utbredning i Fennoskandien. 

Område A innefattar Norra Fennoskandien 

inklusive Kola-halvön, B innefattar Borgafjäll, C 

Helagsfjällen och område D innefattar Finse. 

Använd med tillstånd från upprättsinnehavaren 

(Angerbjörn 2008)  
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en vild fjällräv är 3-4 år (Audet et al. 2002) men 

vuxna djur kan leva i minst fem år (Tannerfeldt & 

Angerbjörn 1996). Fjällräven är det enda rovdjur 

som ändrar färg mellan olika säsonger. På 

sommaren kan den antingen förekomma som 

brunflammig med vit svans eller som mörkt 

blåaktig (så kallad blåräv), medan den på vintern 

byter till en tjock vit eller mörkblå päls (Figur 2) 

(Audet et al. 2002). Dess naturliga fiender är 

främst rödräven men även järv, snöuggla, kungsörn 

och havsörn är kända predatorer (Tannerfeldt et al. 

1994).  
 

 

Historia 
För många tusen år sedan under epoken Pleistocen (2 588 000 - 11 600 år sedan) fanns 

fjällräven över hela Europa (Audet et al. 2002). I och med det gradvis varmare klimatet 

minskade fjällrävens närvaro i de södra delarna av kontinenten och de förekom till slut bara i 

de nordligaste länderna. För omkring 150 år sedan var fjällräven vanligt förekommande i våra 

fjälltrakter. När tillgången på mat var god kunde stammen bestå av så många som 10 000 

djur. (Artdatabanken 2015). Dess utbredningsområde sträckte sig över i stort sett hela 

kalfjället i både Sverige och Norge och fortsatte ned till trädgränsen (Lönnberg 1926). 

Fjällräven var dock ett eftertraktat jaktbyte på grund av dess vinterpäls och i slutet av 1800-

talet pågick en hektisk jakt i hela norra Skandinavien (Zetterberg 1945). På bara ett par 

decennier var arten så gott som utrotad i både Norge och Sverige. Einar Lönnberg 

genomförde 1926 en undersökning med syfte att undersöka fjällrävens status i Sverige. Man 

visste att arten minskat, men det fanns ännu inga direkta siffror på hur mycket. Lönnberg 

menade att man borde ha som mål att bevara fjällräven, då den var ett viktigt handelsdjur på 

grund av sin värdefulla päls. Det ska noteras att Lönnbergs skrift publicerades innan 1928, 

alltså innan fjällräven fridlystes i Sverige. Hans strategi var att först ta reda på fjällrävens 

förekomst i olika delar av landet för att sedan kunna skydda arten. Därför skickades ett 

formulär ut till revirförvaltare i de områden (från norra Värmland till Karesuando vid 

Torneälven) där det hade funnits eller borde finnas fjällräv och därefter sammanställdes 

resultatet. På detta sätt kartlade Lönnberg områden där fjällräven aldrig förekommit, områden 

där den synts tillfälligt, områden där den försvunnit och där den fortfarande fanns kvar. 

Lönnberg kunde se en tydlig nedgång i samtliga områden och från flera av platserna 

meddelades att arten numera var utrotad. Endast i Norrbotten och Västerbotten fanns det 

fortfarande spår av vad som en gång varit en stark stam. I formulären hade Lönnberg ombett 

att få redovisat hur jakten på fjällräv gått till. I de södra delarna var förgiftning genom 

stryknin i utlagda kadaverrester vanligast, medan man i norr använde sig av rävsaxar eller 

mausergevär. Där stryknin använts mest fanns det nu inga rävar kvar alls. De reviransvariga i 

dessa områden antog att det kan bero på att de vuxna individerna tagit med sig av det 

förgiftade köttet till lyan och på så vis dödat hela familjen på en gång. Strykninanvändningen 

var på vissa platser främst avsedd för vargen (Canis lupus) som var ett stort hot för 

rennäringen, men då fjällräven är orädd och nyfiken var det många djur som föll offer för 

denna typ av förgiftningen. Ironiskt nog gjorde inte en enda varg det. Det hände även att 

lyorna blev uppgrävda av människor, i de flesta fall norrmän. Norrmännen kom över gränsen, 

grävde upp lyan och slog ihjäl rävarna. De tog med sig sina byten tillbaka till Norge och fick 

ut skottpengar för dem. Detta system förekom inte i Sverige, men det var inte ovanligt att 

samer grävde upp lyor och sålde skinnen i Norge. Skinnen från de små ungarna var inte värda 

Figur 2. Fjällräv i vinterpäls. 
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mycket, men skinnet från ett vuxet djur var värt desto mer. Priserna på skinn steg i takt med 

att rävarna blev färre, vilket gjorde dem ännu mer eftertraktade. När fjällräven var vanlig 

kunde ett skinn kosta mellan 3 och 4 kronor, vilket idag motsvarar ungefär 150 kronor. Efter 

nedgången kunde ett skinn kosta 300 kronor, vilket idag motsvarar 7800 kronor. Om skinnet 

var från en blåräv (en fjällräv med mörk, blåaktig färg) kunde priset stiga ytterligare. 

Majoriteten av de utfrågade personerna i undersökningen ville ha en fridlysning på fjällräven 

i åtminstone ett par år för att populationen skulle få en chans att återhämta sig. De som var 

negativa till fridlysningen var i regel samer som syftade till att rävarna var till skada för 

rennäringen, då fjällräven kan angripa nyfödda eller svaga kalvar. Det var även en majoritet 

som var överrens om att strykninet inte borde få användas inom jakten längre och att exporten 

av fjällrävsskinn borde stoppas. Det var dock tydligt att samma åtgärder behövdes i Norge, då 

det enligt personerna i undersökningen skulle vara meningslöst med insatser om samma 

reglering inte skedde där. 

Bara två år efter Lönnbergs publikation (år 1926) fridlystes fjällräven i Sverige och 

ytterligare två år därefter även i Norge (Linnell et al. 1999). Sedan dess har skyddet för 

fjällräven varit hårt reglerat och populationen har långsamt ökat. Efter Lönnbergs studie 

gjordes inga fler djupare undersökningar om fjällrävens situation på flera årtionden. Vi vet 

dock att så sent som 1940 hade man ännu inte sett någon förbättring av läget då antalet 

individer fortfarande var lågt (Zetterberg 1945). 

 

Födan 
Även om fjällräven är ett av de djur inom Carnivoraordningen som har störst kullar 

(Tannerfeldt & Angerbjörn 1998) så är överlevnaden hos ungarna ytterst beroende av föda. 

Fjällräven är ett rovdjur som främst livnär sig på smågnagare (Zetterberg 1945, Angerbjörn et 

al. 1991). De vanligaste bytena är lämlar (Lemmus sp.) och sorkar (Microtus sp.), som följs 

av renar (Rangifer tarandus tarandus), harar och fåglar av olika slag (Strand et al. 1999). 

1999 gjorde Strand et al en studie som visade att renen utgör 30-45 % av vinterfödan och är 

därmed mycket väsentlig för rävarnas överlevnad de år smågnagarna är få till antalet. Strand 

menade att smågnagarnas betydelse för rävarna antingen är viktigare på vintern än på 

sommaren, eller så är dess närvaro lika viktig oberoende av vilken säsong det är, beroende på 

gnagarnas cyklicitet. De vintrar då gnagarnas cyklicitet varit i en svacka, alltså när antalet 

gnagare har varit få, har renen varit den huvudsakliga födan. Att en fjällräv skulle kunna döda 

en ren är inte troligt och eftersom rennäringen i Skandinavien är under stark kontroll av 

renägarna dör få renar på vintern, men räven kan ändå livnära sig på de kadaver och 

slaktrester som finns kvar från höstens jakt (Strand et al. 1999). Den minskning av ren som 

skedde i fjällvärlden under samma tid som fjällräven minskade i antal under det tidiga 1900-

talet, kan definitivt ha bidragit till att de kvarvarande rävarna fick svårare att återhämta sig 

från start (Selås & Vik 2006). När renstammen sedan återhämtade sig borde det ha inneburit 

en ökad födotillgång för fjällräven. Statistiken visar dock att samtidigt som renen ökade i 

antal gjorde även rödräven det, medan fjällräven istället minskade. 

 

På grund av den otillräckliga födan är fjällrävens genomsnittliga livslängd tämligen kort och 

då födotillgången är sämre på vintern är det ofta då som de flesta vuxna djur dör. Studier 

visar att bara hälften av alla vuxna djur överlever sitt andra levnadsår, 60 % av dessa 

överlever det tredje året och bara en knapp tredjedel av dessa klarar sig genom det fjärde 

levnadsåret. (Tannerfeldt & Angerbjörn 1996).  
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Gnagarens cyklicitet och hur den påverkar fjällräven 
I Skandinaviens fjälltrakter förekommer gnagarpopulationer i varierande storlek över olika 

perioder och är i stort sätt oberoende av säsonger. Den varierande förekomsten är tämligen 

regelbunden och brukar omnämnas som cyklisk (Kendall et al. 1999). Fjällräven påverkas i 

mycket stor utsträckning av gnagarnas cykliska livsstil. När lämlarna ökar i antal ökar också 

fjällrävarna, fast med en viss tidsförskjutning (Figur 3). Flera forskare har kommit med teorier 

om att räven i sin tur spelar en stor roll för gnagarens cykliska förekomst (Erlinge et al. 1983, 

Erlinge et al. 1984, Angerbjörn et al. 1999). Forskning från de senaste årtiondena tyder på att 

cykliciteten hos gnagare i Europa har börjat fluktuera, alltså bli mer oregelbunden i sin 

dynamik (Ims et al. 2008). 

 

 

Fjällräven brukar omnämnas som en specialist (Angerbjörn et al. 1999) vad gäller att jaga 

cykliska gnagare och då främst lämlar, men lämmelns cyklicitet har förändrats under de 

senaste årtiondena (Ims et al. 2008). Förr brukade lämlarnas populationstoppar, även kallat 

pikar, förekomma vart tredje eller femte år, men numera inträffar de alltmer sällan och inte 

lika regelbundet (Angerbjörn et al. 1999, Elmhagen et al. 2002). I en studie ifrån den 

nordligaste delen av Norge undersöktes mellan 2005 och 2010 huru vida fällräven påverkas 

av lämmelns fluktuerande cyklicitet (Hamel et al. 2013). I studien kunde man avgöra att när 

lämmeln var frånvarande så fanns det en mycket liten chans för fjällräven att kolonisera. När 

lämmeln fanns i överflöd så var förutsättningarna bättre, men chansen att kolonisera var 

fortfarande relativt låg. I både Sverige och Norge är det vanligare att sorkar har sina pikar på 

lägre altituder där förhållanden är mer gynnsamma. (Ekerholm et al. 2001). Ekerholm gjorde 

mellan 1977 och 1996 en undersökning i Finnmark i norra Norge för att undersöka hur 

cykliciteten varierade hos gnagare, framför allt lämlar, på olika höjder. I de områden som var 

belägna på låg altitud var cykliciteten regelbunden och pikarna förekom vart femte år. 

Fluktuationen kunde iakttas som en tämligen regelbunden vågliknande kurva. På de högre 

Figur 3. Korrelation mellan rovdjur och bytespopulationer i en cyklisk relation. Fas 1: Bytesdjurets 

återhämtningsfas. Fas 2: Bytesdjurets pik. Fas 3: Rovdjurets utbrott . Fas 4: Populationskrasch. 

Modifierad utifrån Ekerhoml et al 2001. 
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altituderna hade gnagarna bara två pikar över dessa totalt 19 år, alltså en markant lägre 

förekomst. Mellan de två populationsökningarna förflöt en lång tid med låg gnagarförekomst. 

Bägge populationsökningar följdes av en massiv populationskrasch under efterföljande vinter 

och under våren som kom därefter återfanns inga lämlar. 

 

 

Rödrävens intrång 
Rödräven förekommer vanligen på sydligare breddgrader än fjällräven, men sedan 1920-talet 

har den spridit sig högre upp i både Sverige och Norge och även högre upp i fjällkedjan. 

Rödräven är därmed den enda rävarten som rör sig inom samma geografiska områden som 

fjällräven. (Hersteinsson & MacDonald 1992) Att rödrävens intrång på högre höjd ska ha 

spelat en stor roll för fjällrävens återhämtning är alla forskare tämligen överrens om. 

Tillsammans med förändringar i cyklicitet tror man att detta är den huvudsakliga anledningen 

till att fjällrävspopulationen fortfarande är så pass liten som den är (Hamel et al. 2013). 

Rödräven med sina ungefärliga 5,5 kilo, är markant större än fjällräven som väger ungefär 3,5 

kilo (Hamel et al. 2013) och kan med hjälp av sin storlek dominerar över mindre djur som 

fjällräven vad gäller konkurrens (Tannerfeldt et al. 2002). I en studie byggd på norsk 

jaktstatistik har man bland annat visat att fjällräven kan ha missgynnats av rödrävens inträde 

på de högre altituderna i landet (Selås & Vik 2006). Selås och Vik använde sig av fakta från 

de utbetalningar jägare fått i de olika delarna av Norge för antalet rävar som sköts årligen. Då 

fjällräven på grund av dess låga antal fridlystes i Norge 1930 (Linnell et al. 1999) men antalet 

betalningar som gick ut till jägarna fortsatte att öka även efter det, kunde en slutsats dras om 

att de rävar som sköts efter 1930 enbart var rödrävar. Slutsatsen blev att rödräven hade ökat i 

fjälltrakten efter fjällrävens fridlysning 1930 

 

Precis som för fjällräven är gnagare en av rödrävens huvudfödor. Fjällräven livnär sig 

visserligen främst på lämlar medan rödräven helst äter sorkar, men på kalfjället är utbudet 

magert så bägge rävarter konkurrerar därför om den föda som finns att få tag på (Elmhagen et 

al. 2002). Med andra ord överlappar fjällrävens och rödrävens nischer varandra, vilket leder 

till konkurrens om föda (Frafjord et al. 1989, Elmhagen et al. 2002). Rödräven är dock ett hot 

mot fjällräven av fler anledningar än konkurrens; när fjällrävar bosätter sig i närheten av en 

rödrävlya, dödas fjällrävens ungar i två fall av tre (Tannerfeldt et al. 2002). Tannerfeldt 

undersökte under nio år reproduktion hos fjällräv och rödräv bosatta i lyor i Sverige och 

visade att fjällrävar med ungar i högre grad bosätter sig på hög höjd bortom rödrävens 

utbredningsområde. Man fann även att rödräven kan komma att påverka fjällräven så att den 

inte fortplantar sig alls på lägre höjd, vilket skulle kunna vara ödesdigert de år då det är ont 

om mat. Konkurrensen berör inte bara födotillgångar. Med sin storlek kan rödräven också 

konkurrera ut fjällräven från dess territorier och lyor. När rödräv och fjällräv möts inträffar 

ofta att konflikter. Observationer vid lyor har visat att rödräv kan jaga iväg både enskilda 

vuxna individer och hela familjer. Det har även observerats att rödräven kan döda fjällrävar, 

såväl unga som vuxna. Predation från rödräv kan alltså vara en ytterligare anledning till att 

fjällrävsstammen är fortsatt liten. (Frafjord et al. 1989, Elmhagen et al. 2013) 

 

 

Klimatförändringar 
Enligt en rapport från IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, har medelvärdet 

för vår globala temperatur stigit med 0.89 
o
C sedan 1901 (IPCC 2013). Den stigande 

temperaturen märks mer i de arktiska regionerna kring polerna än i de tropiska områdena 

kring ekvatorn (Angerbjörn et al. 2013). Den höjda temperaturen har bidragit till att djur som 

vanligtvis lever vid låga altituder har kunnat röra sig till högre altituder vilket kan leda till 
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konkurrens med de arter som redan lever där (Angerbjörn et al. 2013, Elmhagen et al. 2015). 

Rödräven är en av de arter som gynnats av den höjda temperaturen (Angerbjörn et al. 2013) 

och framställdes vid flera tillfällen mellan 1892 och 1945 som ökande i de norra delarna av 

Sverige. Efter 1945 kunde man tydligt avgöra att rödräven också hade spritt sig till helt nya 

utbredningsområden (Sweden's Official Statistics 1870-1966). 

 

Studier visar att den stigande temperaturen inte bara bidrar till den ökade rödrävspopulationen 

utan även till den oregelbundna förekomsten av smågnagare i fjällen (Angerbjörn et al. 2013). 

I en studie gjord i norra Sverige undersökte man närvaron av smågnagare i fjälltrakterna 

(Elmhagen et al. 2015). De gnagare som studerades var skogssork (Myodes glareolus), 

gråsiding (Myodes rufocanus), åkersork (Mirotus agrestis) och norsk lämmel. Medan 

gråsidingen och lämmeln är typiska för nordliga regioner så förekommer skogssorken endast i 

landets södra delar. Åkersorken återfinns i bägge regioner. Samtliga dessa gnagare är cykliska 

och uppvisar populationstoppar vart tredje till femte år. Dessa toppar, vanligen kallade pikar, 

refereras ofta till som gnagarår. Dock var pikarna frånvarande under perioderna 1941-1960 

och 1982-2001. (Angerbjörn et al. 2001) Studier mellan åren 1960 och 2008 visar att cyklerna 

inte inföll i sina vanliga mönster under 1980- och 90-talet heller, utan var oregelbundna och 

förekom sällan. Detta gällde både för kalfjället och de boreala områdena. (Elmhagen et al. 

2011) I en studie gjord 1971-2002 kunde man konstatera att antalet sorkar minskat i Sverige, 

samtidigt som man kunder kartlägga ett tydligare mönster där densiteten i fluktuationerna är 

låg på våren och hög på hösten (Hörnfeldt 2004). Utifrån dessa studier kan vi dra en slutsats 

om att klimatförändringar påverkar smågnagares förekomst både i fjällen och boreala 

områden.  

 

I en rapport från IUCN, International Union for Conservation of Nature, klassades fjällräven 

och framför allt den skandinaviska populationen, som en utmärkande känslig art för påverkan 

av klimatförändringar. Enligt rapporten från 2009 skulle fjällräven ha svårt att anpassa sig till 

en högre temperatur och de konsekvenser som detta för med sig. De behöver kalfjäll och 

tundramarker för att kunna överleva. Med klimatförändringar ökar temperaturen på vår jord 

och fjällrävens naturliga habitat minskar. (IUCN 2009) En fortsatt stigande temperatur 

kommer att resultera i en ökad primärproduktion. En ökande temperatur skulle även kunna 

resultera i att trädgränsen kan förskjutas mot gradvis högre altituder. Om temperaturen 

fortsätter att stiga kommer vi antagligen se en ökning av rödräv i fjällområdet även i 

framtiden (Post et al. 2009). Även gnagarnas cyklicitet kan förbli obalanserad (Ims et al. 

2008).  

 

 

Åtgärder 
Flera forskare menar att en lösning för att stabilisera fjällrävspopulationen skulle vara att 

minska ner rödrävens förekomst i fjällrävens naturliga habitat (Selås & Vik 2006, Hamel et 

al. 2013). I Hamels studie som utfördes mellan 2005 och 2010 testade man att ta bort 

rödräven från fjällrävens marker, för att se om en skillnad uppkom. Studien utfördes i två 

områden i norra Norge; kontrollregionen Nordkynnhalvön och Ifjorfjellet, samt den 

behandlade regionen Varangerhalvön, där jakt på rödräv bedrevs från april 2005. Totalt sköts 

885 rödrävar. På en del platser på Varangerhalvön koloniserade fjällräven efter att rödräven 

tagits bort, men i kontrollområdet fanns det ingen chans för fjällräven att kolonisera. Hamel 

undersökte i samma studie hur fjällräven är beroende av lämlar och kom fram till att närvaron 

av rödräv påverkar fjällrävens chans för kolonisering mer än vad närvaron av lämmel gör. 

Flera tidigare studier hade också tytt på att rödräven är överlägsen fjällräven i storlek och 

därmed kan konkurrera ut den från sitt territorium (Hersteinsson & MacDonald 1992) vilket 
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nu bekräftades av Hamels undersökning. Hans observationer visade att fjällräven begränsades 

till högre altituder med sämre födotillgångar. 

 

Stödutfodring 
Alla behöver äta för att överleva, men för fjällräven som lever i ett kargt klimat är födan 

extremt viktig. Överlevnaden hos vuxna individer är beroende av tillgången på mat under 

föregående säsong, likaså antalet kullar och antalet ungar. De som drabbas hårdast är de unga 

djuren. Studier visar att dödligheten hos ungar är mycket hög både under sommaren och 

vintern. (Tannerfeldt et al. 1994) I en undersökning, från norra Sverige, utförde man en 

stödutfodring under år 1990 när gnagarna var få till antalet. Vid sex lyor placerade man ut 

matbehållare med hundfoder under juni och juli. Tre av lyorna var bebodda vid start. Vid sex 

andra lyor som användes som kontroll använde man ingen stödutfodring. Även här var tre av 

lyorna bebodda vid start. De sex obebodda lyorna kontrollerades var eller varannan vecka för 

att se om någon fjällräv eller rödräv flyttat in. I de bebodda lyorna fångades valparna in 

kontinuerligt. De öronmärktes, vägdes, mättes och könsbestämdes (Figur 4). I augusti gjordes 

en sammanställning över samtliga valpar för att se hur många som dött, hur många som 

överlevt och hur många som saknades (okänt öde). Totalt fanns det 11 vuxna och 52 ungar i 

de bebodda lyorna. Resultatet visade att de ungar som bott vid foderbehållare var både tyngre 

och större vid det första fångsttillfället. Dessa ungar var även tidigare med att visa sig utanför 

lyan än de ungar som inte haft stödutfodring, vilket kan tyda på att stödutfodring kan bidra till 

en tidigare födsel. Vid stödutfodrade lyor 

hittades inga döda valpar, men tre av 26 

saknades. När ingen stödutfodring fanns dog 

sju ungar och nio av 26 saknades. Samtliga 

saknade ungar kom från en och samma lya. 

Slutsatsen blev alltså att dödligheten hos 

valparna minskade vid ökad tillgång till mat. 

För ungdjuren såg man dock ingen 

förbättring varken i tillväxt eller överlevnad. 

Av de 49 ungar som öronmärktes i juli så 

återfann man bara 33 (67 %) i augusti. Året 

därpå återfanns endast 4 (8 %) stycken. 

Ytterligare ett år senare, alltså 1992, 

återfanns bara två av de från början 49 

djuren. En av dem hade vuxit upp med 

stödutfodring och en utan. Tannerfeldt drog 

slutsatsen att stödutfodring i ung ålder inte 

spelade någon roll för långsiktig överlevnad. 

 

Födotillgången under vinterhalvåret kan vara särskilt betydelsefull. Mellan 1985 och 1989 

gjordes stödutfodringar under januari-april i Vindelfjällens naturreservat i Lappland. Kadaver 

från älg och ren lades ut vid fjällrävslyor och sommaren därpå inventerades lyorna för att se 

hur många rävar som lyckats reproducera sig under våren. Även kontrollytor som inte 

stödutfodrats under vintern inventerades som jämförelse. Lyor som blivit stödutfodrade var 

proportionellt mer bebodda än kontrollyorna. Det var även i de utfodrade lyorna som valparna 

kom ut ur lyan först. Man märkte dock ingen skillnad i storleken på kullarna. Slutsatsen blev 

att reproduktionen påveras av tillgången på föda under vintern. (Angerbjörn et al. 1991) I en 

studie från Grönland gjord under ett dåligt lämmelår har man till och med hittat rester av 

fjällräv i spillning från fjällräv, vilket tyder på kannibalism under riktigt dåliga förhållanden 

(Dalerum & Angerbjörn 2000). 

Figur 4. Nymärkt fjällrävsvalp i Jämtland. 

Bakfoten mäts för att senare kunna räkna ut tillväxt 

hos ungen. 
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Åtgärdsprogram och framtidsvisioner 

Enligt EU:s habitatdirektiv är fjällräven en prioriterad art på grund av dess situation. Mellan 

1998 och 2008 finansierade EU-Life därför SEFALO (Saving the Endangered Fennoscanian 

Alopex), ett projekt vars målsättning var att förhindra minskningen av fjällrävspopulationen i 

Fennoskandien, att öka chansen för populationen att återhämta sig och att fördubbla antalet 

kullar i Fennoskandien under projekttiden. I projektet deltog Sverige, Norge och Finland. 

Under projekttiden stödutfodrades fjällrävslyor med torrfoder för hundar på sommaren och 

under vintern lades slaktavfall eller trafikdödade djur ut. Utfodringen har visat sig viktig, 

eftersom sommarens utfodring har bidragit till en högre överlevnad hos valparna och 

vinterutfodringen har bidragit till fler parningstillfällen, högre valpöverlevnad och större 

kullar. Under projektets gång bedrevs även skyddsjakt på rödräv för att minska konkurrensen 

och för att undvika att fjällräven attackerades av rödräven. I snitt sköts 100 rödrävar i Sverige 

och 180 i Finland varje år. Efter projektet kunde man se att åtgärderna lett till framgång i 

Jämtland och Västerbotten, där stammen fått en ökning. I Norrbotten var dock stammen 

fortfarande svag. Resultatet var alltså olika i olika regioner i Sverige. En sammanställning 

(Figur 5) visar att det totala antalet reproducerande fjällrävar i Sverige har minskat från 1987 

till 2007. (Angerbjörn et al. 2008) 

 

Åren 2008-2012 ingick fjällräven i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram, som är en del av att 

uppnå miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv" (Regeringen 2005). 

Åtgärdsprogrammets huvudsyfte var att förbättra bevarandearbetet kring fjällräven. Målet var 

att senast 2025 ha en stam med minst 600 vuxna individer som kan föda 150 kullar de år 

födotillgången är god. Det fanns olika förslag på hur stödutfodringen skulle ske, om den 

skulle prioriteras i alla områden eller bara vissa och ifall samtliga lyor skulle utfodras eller 

bara ett fåtal. I samband med stödutfodringen bedrev Länsstyrelsen avskjutning av rödräv.  

Man tog även upp förslag på att ändra jakttiderna på rödräven i fjällområden. För att minska 

risken för inavel har man diskuterat hur vida det är nödvändigt att flytta rävar mellan olika 

områden i Sverige, alternativt att ta in rävar från exempelvis Finland. I Norge har man ett 

avelsprogram för fjällräv, där nya rävar med jämna mellanrum sätts ut i det vilda, just för att 

undvika inavel. Avel i Sverige år 2008 var inte ett alternativ, eftersom man behöver ta in 

fjällrävar från det vilda och avla dem i fångenskap. Den svenska stammen är liten och att ta 

ungar från det vilda skulle äventyra populationens framtid ännu mera. Tidigare har man 

försökt sig på avel i fångenskap, men misslyckats då rävarna sjuknade in. (Natuvårdsverket 

2009) 

 

 

Figur 5. Antalet reproducerande fjällrävar i Sverige mellan år 1983 och 2007. Modifierad utifrån 

Angerbjörn et al 2008. 
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Idag är arten starkt hotad i Sverige (Artdatabanken 2015), men det finns hopp. I en 

lägesrapport från 2014 framgår det att man i Sverige har funnit 49 fjällrävskullar i områden 

Helagsfjällen, Borgafjäll, Vindelfjällen, Sösjöfjällen och Kirunafjällen. De två sistnämna är 

mycket viktiga, då det är länge sedan fjällräven reproducerade sig i de områdena. Detta tyder 

på en förbättring för arten, då man hoppas på att en spridning mellan de tre större 

populationerna och ett utbyte av rävar för att undvika inavel. Statistiken från 2014 var en klar 

förbättring från det tidigare året, när bara 20 kullar hittades i Sverige. (Anders Angerbjörn 

muntligen) 

 

 

Diskussion 
Det är nu mer än 100 år sedan fjällrävspopulationen genomgick en dramatisk nedgång på 

grund av jakt i Skandinavien och långsamt börjar vi se en framgång hos arten. Men att resa 

sig från att ha varit endast ett tiotal individer till att återigen bli en stark och stabil stam är inte 

lätt med många motgångar och just för fjällräven är det många faktorer som bidrar till att 

återhämtningen går långsamt. Tillgången på föda, konkurrensen och hotande 

klimatförändringar verkar samtliga bidra till en svår situation för räven. Hade det varit bara 

bristen på föda som varit en faktor så hade kanske situationen sett bättre ut, men nu verkar det 

som sagt finnas flera samspelande faktorer. Om man ska resonera kring grunderna för 

problemet så skulle jag nog personligen säga att det ser ut som att det ökande klimatet är den 

största bidragande anledningen. Hade temperaturen legat kvar på samma nivå som under 

1800-talet hade antagligen inte smågnagarnas cyklicitet varit så oregelbunden som den är 

idag. Rödräven hade förmodligen inte heller spridit sig lika högt upp i fjälltrakten som det 

gjort. Att populationen kraschade är människans fel, men att återhämtningen har gått oerhört 

långsamt är på grund av brist på föda och konkurrans, men om dessa motgångar inte funnits 

så hade fjällrävens chanser för återhämtning varit mycket bättre vid fridlysningen 1928. I så 

fall hade kanske fjällrävspopulationen haft bättre förutsättningar för att återhämta sig från 

början, utan konkurrens och brist på föda. Min slutsats blir alltså att den ökande temperaturen, 

som vi människor bidragit mycket till, är av stor vikt för fjällrävens misslyckade 

återhämtning. Det är visserligen mycket möjligt att rödräven hade tagit sig upp i fjällen även 

om klimatet hade fortsatt vara kallt, eller att ett fortsatt kallt klimat hade kunnat ha en negativ 

effekt på fjällräven på något sätt jag tagit upp här, men i dagens läge har vi en högre 

temperatur i fjällvärden än vad som fanns för 100-150 år sedan och konsekvenserna är 

tydliga. Även om forskare än överens om att rödrävens intrång i fjällvärden är det främsta 

hotet mot fjällrävens återhämtning och att antalet rödrävar måste minska för att fjällräven ska 

kunna nå upp till en stabil population igen, så är min teori att problemet inte hade funnits om 

inte en temperaturstigning hade skett.  

 

I Norge har man med hjälp av avelsprogram som startade år 2000, lyckats plantera ut 

fjällrävar i det vilda och på så sätt inte bara minskat populationens risk för inavel, utan även 

stärkt populationen storleksmässigt. I Sverige försökte man sig på ett avelsprojekt 1992, men 

misslyckats då rävarna drabbades av en dödlig och smittsam hjärnhinneinflammation. Efter 

det misslyckade projektet har forskare inte initierat ytterligare avelsprojekt. För att kunna 

starta och genomföra ett avelsprogram krävs det att man tar in valpar från det vilda, föder upp 

dem och se till att de blir stora och friska så att de sedan kan släppas ut, alternativt få fler 

valpar i fångenskap. (Naturvårdsverket 2009) Det bästa vore om valpar från olika delar av 

Sverige kunde fångas in och fortplanta sig med varandra, så att risken för inavel minskar. Idag 

är det inte tillåtet att varken plantera ut eller flytta fjällrävar i Sverige. Förslag på att ta in 

fjällrävar från till exempel Ryssland eller Finland har funnits, men för detta krävs dispens från 

artskyddsförordningens bestämmelser. Hänsyn måste tas till spridning av dvärgbandmask 
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(Echinococcus multilocularis) och sjukdomar såsom rabies. (Naturvårdsverket 2009) Det är 

alltså inte helt lätt att plantera in fjällräv, även om ett tillstånd skulle ges. Mina egna tankar 

har gått till om inplantering från säkrare populationer skulle vara möjlig, där sjukdomar inte 

är lika vanliga eller där problemet med dvärgbandmask inte finns. Att plantera in individer 

från starka populationer som till exempel Island skulle kanske vara möjligt i framtiden. 

Islands fjällrävspopulation är markant större än Sveriges, med mätningar på upp till 10 000 

individer år 2010 (Elmhagen et al. 2013). I mina egna tankegångar skulle en inplantering av 

djur från en annan population inte bara minska risken för inavel utan också stärka den 

skandinaviska populationen i antal. I dagens läge är inavel och inavelsdepression inte ett stort 

problem, men det kan komma att bli det på sikt. Likt den svenska vargstammen, vars 

inavelsrisk har sänkts efter att individer har vandrat in från avlägsna populationer, skulle vår 

fjällrävspopulation få ett genetiskt upplyft ifall nya gener introducerades. Jag hoppas att man i 

framtiden kan se ett starkt samarbete med andra länder för att stärka den skandinaviska 

populationen genom genetiska resurser för att flytta fjällrävar mellan populationer eller 

länder. Personligen anser jag att ett avelsprojekt vore riskfyllt, med tanke på att sjukdomen 

som förra gången dödade rävarna kan uppstå igen. Då ser jag hellre ett utbyte med en stark 

rävstam för att uppnå en hållbar utveckling för fjällräven i Skandinavien. Om forskiningen 

skull lägga ned mer resurser på att studera sjukdomen skulle en vaccination eller någon annan 

typ av motverkan kanske kunna tas fram för att förhindra ett nytt utbrott. Tyvärr kräver det 

nog en del ekonomiska och praktiska resurser som inte finns idag. Förhoppningsvis får 

åtgärdsprogram och forskningsprojekt mer uppmärksamhet och ekonomiskt stöd så att man i 

framtiden kan finansiera forskning ytterligare för att stärka fjällrävspopulationens status.  

 

De senaste rapporterna över fjällrävens situation har tytt på en förbättring, både i antal, 

avkomma och i utbredning. Man får dock ha i åtanke att rävarna fortfarande livnär sig på 

cykliska gnagare och att gnagarnas antal kan minska drastiskt mycket plötsligt. När gnagarna 

minskar kommer rävarna svälta och återigen minska till antalet. Som en ond cirkel. För att 

undvika denna kraftiga reducering stödutfodrar man fjällräven både sommar och vinter 

(Naturvårdsverket 2009). Utfodringarna har visat sig göra en viss skillnad för överlevnad och 

det är därför viktigt att den bibehålls. Med stöd från den människa som en gång ledde 

populationen nästan hela vägen till utrotning, är nu fjällräven på väg tillbaka. Genom fortsatt 

stödutfodring och kontroll av rödrävens förekomst hoppas forskarna att den skandinaviska 

fjällrävspopulationen ska kunna återhämta sig och kunna nå en stabil population.  
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