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Bottenår för fjällräven
och ﬂera andra arter

Fjällräv vid uppfödningsanläggningen på norska Dovrefjell. Valparna därifrån ska förstärka den akut hotade vilda fjällrävsstammen.

Fjällen ligger tomma och öde. Lämlar och andra smågnagare lyser med sin frånvaro. Hela förra vintern
förﬂöt utan att man hörde ugglornas hoanden. Kungsörnarna ﬁck fram betydligt färre ungar än under
normala år, åtminstone i Jämtlands län. Ripjakten på statens mark i länet har ställts in helt på grund av att
riporna har misslyckats med sin föryngring. För fjällräven har det varit ett sämre år än på mycket länge.
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Norge har man inte kunnat konstatera en
enda föryngring. I Sverige hittade man
under sommaren två kullar med ungar. Båda
dessa kullar föddes i Jämtland/Härjedalen,
i det större fjällområde som i fjällrävssammanhang går under namnet Helagsområdet.
Snart visade det sig att valparna från dessa
båda föryngringar var försvunna, sannolikt
hade de dött.
En enda valp, en ensam överlevare, levde
dock ännu i slutet av augusti. Valpen var
då förhållandevis stor och välnärd. Kanske
är det den enda fjällrävsvalpen som överlever det här bottenåret och kanske får den
till och med chansen att uppleva nästa lämmeltopp?
vad behöver fjällräven? kanske kan
bottenåret ge nya svar
Situationen är naturligtvis trist, men samtidigt lite spännande. En del intressanta frågeställningar kan kanske få sina svar efter ett
sådant här bottenår.
Uppenbarligen räcker det inte med enbart
stödutfodring för att vilda fjällrävar ska lyckas
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föda fram och föda upp sina valpar. Beror det
på fodrets sammansättning och kvalité? Eller är fjällrävarna beroende av lämlar på mer
än ett sätt, mer än som föda? Kanske kräver
våra skandinaviska fjällrävar den stimulans
som lämlar och andra smågnagare kan tänkas ge för att parning och valpproduktion
ska fungera optimalt?
Låt oss nu hoppas att tillräckligt många
fjällrävar lyckas klara sig igenom krisen. Kanske är det nu stödutfodringarna gör störst
nytta?
En annan fundering är om ett sådant här
bottenår kan tänkas påverka de rödrävar som
lever i fjällen negativt i än högre grad än
fjällrävarna. Den lilla fjällräven är sannolikt
bättre anpassad än rödräven till kraftigt varierande smågnagartillgång i en tuﬀ fjällmiljö.
Om så är fallet, kan det kanske få till följd
att fjällräven är bättre rustad än rödräven att
ta tillfället att föryngra sig nästa gång vi får
en uppgång i antalet smågnagare. Kanske
får fjällräven, efter ett sådant här bottenår,
ett försprång framför rödräven när det gäller
deras inbördes konkurrensförhållande? Nästa

gnagartopp blir spännande! Kanske kommer
den redan nästa år? Det syns en del tecken
på att det börjar vända.
över 100 uppfödda fjällrävsvalpar i
Norge kan bidra till räddning
Avelsstationen på Dovrefjäll i Norge har nu
producerat mer än 100 valpar under de fyra
år som stationen har varit verksam. Stationen
togs i bruk hösten 2005. Året därpå föddes
sex valpar. Sedan dess har antalet födda valpar successivt ökat. År 2007 föddes 20 valpar
och år 2008 föddes 38 valpar. I år har man
producerat 38-40 valpar och dessa kommer
nu att användas för utsättning i lämpliga
områden.
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Mer information om fjällräven ﬁnns på
websidan: http://go.to/sefalo. Vill du läsa mer
om avelsstationen, och även se uppdaterade
fjällrävsbilder från deras webbkamera direkt
på nätet, kan du gå in på websidan:
nidaros.nina.no/avlsprosjekt-start.htm.
våra ROVDJUR
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Stöd Fjällräven

– akut hotad i vår fjällvärld!
PG 833 13 74-2 / Projekt Fjällrävs Vänförening

Under de senaste 10 åren har stödutfordring och andra för fjällräven viktiga
stödåtgärder genomförts med medel från bl. a. EU-s LIFE-fond. EU-projektet
avslutades 2008. Arbetet genomförs därför nu med ordinarie medel från
Naturvårdsverket/Länsstyrelserna och med bidrag från Världsnaturfonden
WWF och företaget Fjällräven.
Våra fjällrävar behöver mer hjälp och vi är mycket tacksamma för varje bidrag,
stort eller litet. Vi garanterar att varje krona används för forskning och bevarande av den svenska fjällrävsstammen. Pengarna kommer att användas bl. a.
till stödutfodring, för att förbättra fjällrävens möjligheter att överleva i våra fjäll.
Som tack för ditt bidrag får du två gånger per år ett elektroniskt utskick med en
lägesrapport för fjällräven i Sverige. Ange din e-postadress vid inbetalning av
bidraget. De bidragsgivare som så önskar kommer att presenteras på vår
hemsida. Om du företräder ett företag som vill sponsra Projekt Fjällräv
– kontakta oss för vidare information.
Bidrag till fjällräven administreras av Projekt Fjällrävs Vänförening som
bildades 2008 med uppgiften att verka för bevarande av fjällräven i Sverige.

För mer information, besök vår hemsida: http://go.to/sefalo
För frågor, kontakta:
Anders Angerbjörn, anders.angerbjorn@zoologi.su.se
Tomas Meijer, tomas.meijer@zoologi.su.se
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Ökad jakt på björnar 2009
Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt
på 243 björnar i år. Det är tio björnar fler än i fjol. Verket har helt följt
länsstyrelsernas förslag. Tilldelningen
är: Värmlands län två björnar, Dalarnas län
35, Gävleborgs län 35 (fem fler än i fjol),
Västernorrlands län 22 (fyra fler än i fjol),
Jämtlands län 70, Västerbottens län 24,
samt Norrbottens län 55 (en mer än i fjol)
björnar. Inte heller detta år tillåts åteljakt.
BJÖRN LJUNGGREN

Björnstammens storlek 2008
I juni presenterade det Skandinaviska björnprojektet en ny uppskattning av björnstammens storlek i Sverige. Slutresultatet blev
3 221 björnar i Sverige. Resultatet per län
framgår av nedanstående tabell.
BJÖRN LJUNGGREN

Antal björnar i Sverige
Län

Beståndsstorlek
2008

Ökningstakt/år
1998-2007

Dalarna

286 (251-337)

0,0 %

Gävleborg

528 (324-733)

10,2 %

Västernorrland

235 (171-298)

10,0 %

Jämtland

998 (891-1105)

5,5 %

Västerbotten

272 (254-299)

0,0 %

Norrbotten

902 (786-1017)

5,1 %

Totalt

3221 (2950-3492)

4,5 %

Rättsrutan/Erold Coleman om en fällande dom då jägare inte förvissat sig om vad han sköt på

Sköt fridlyst järv – trodde det var björn
I
V
april 2009 meddelade Lycksele tingsrätt en dom av det mer ovanliga slaget.
Ovanlig såtillvida att mannen fälldes för
att han inte hade förvissat sig om vad
han sköt på, i detta fall en järv. Han hade
trott att han sköt mot en björn, men
framkommen till platsen visade det sig
alltså att han hade skjutit en järv. Han
blev, som han uttryckte det, bestört över
upptäckten.
Det är rimligt att ta denna uppgift för
gott. Man kan anta att en normalt funtad person inte med uppsåt skulle skjuta
en fridlyst järv och därefter anmäla sig
till polisen. Rimligen kan både skytten
och jaktledaren ha insett att de skulle
få leva med osäkerheten om risken för
läckage från någon i jaktlaget. Jaktledaren har ett ansvar för att jakten bedrivs
på ett korrekt sätt. Valet som stod mellan
en självangivelse med utrymme för
straﬄindring mot att kanske senare åka
fast och bli fälld för grovt jaktbrott med
åtföljande fängelsestraﬀ, torde inte ha
varit svårt.
Jakten ägde rum i september 2008 i
trakten av Grytsjö i Vilhelmina. JägaNR 3 2009
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ren var väl förtrogen med området och
ingick i ett lag om sju till åtta personer. Med sig hade jägaren sin fyraåriga
jämthund som han hade jagat med sedan
den var valp. Efter ett tag hördes hunden
skälla inte långt därifrån. Skallet lät mer
intensivt än hur det brukade låta vid
ståndskall mot älg. Mannen gick mot
ljudet och upptäckte att hunden stod
och skällde mot en gran på cirka 20
meters håll. Avståndet mellan granen och
skytten har uppgivits till 35-40 meter.
På det avståndet ﬁck han uppfattningen
att det satt ett mörkt ludet djur i trädet.
Att hunden stod och skällde på en järv
”fanns inte på kartan”.
I mannens tankevärld var sannolikheten att påträﬀa en järv i området ”lika
med noll”, inte minst med tanke på att
det inte fanns några uppgifter om att järv
ens hade setts i området. Av polisförhöret
framgår det att han var ”bombsäker” på
att det var fråga om en mindre björn.
Det återstod två björnar på licensen,
vilket skulle göra det möjligt att skjuta
en ungbjörn, om den inte åtföljdes av en
hona. Det skall ha tagit cirka 30 sekun-

der från det att djuret upptäcktes till dess
att skottet avlossades.
arför var det så bråttom att skjuta
– djuret var ju, som rätten skriver,
”fångat” i trädet. Sammantaget fann rättten att mannen hade god tid att undersöka vilket djur det var som satt i trädet.
Rätten nämner vidare de allvarliga risker
som är förknippade med jakt och att kraven mot jägare kan ställas särskilt höga.
Normalt skulle brottet anses som ett
grovt jaktbrott, men genom ett utslag i
HD måste det även vägas in andra faktorer, såsom om det rör sig om oaktsamhet,
om det gäller ett enstaka tillfälle samt
även omständigheterna i övrigt. Rätten
ansåg att straﬀvärdet låg på tre månaders
fängelse, men med hänsyn till omständigheterna samt att mannen frivilligt hade angett
sig själv, sattes straﬀet
till villkorlig dom och
50 x 110 kr i dagsböter.
Järven förverkades till
staten.



