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Fler fjällrävar än på många år
– men hur många överlever?
Det är länge sedan så många fjällrävsvalpar har sett dagens ljus, minst 26 kullar föddes i år. Men så kommer
smolket i glädjebägaren – valparna i drygt en fjärdedel av kullarna är redan döda.

I

nventeringsresultatet visar att
minst 26 fjällrävskullar föddes
i den svenska fjällkedjan i år, 14 i
Jämtlands län, tio i Västerbottens
län och två i Norrbottens län.
På vårkanten såg förutsättningarna bra ut, med relativt
mycket lämmel. Sedan hände
något och lämmelbeståndet
kraschade, med födobrist för
fjällrävarna som följd. Drygt en
fjärdedel av de föryngringar som
konstaterades på försommaren

fanns inte längre när lyorna besöktes senare under sommaren.
PÅ LYOR DÄR stödutfodring pågår

lever valparna fortfarande i skrivande stund, den 18 augusti.
Vi har skrivit det förut, men
det tål att upprepas, det arbete
som naturbevakare och andra
lägger ner för att rädda fjällrävarna är ovärderligt!
Under sommaren har naturbevakarna i Jämtlands län lyckligt

ringt oss och rapporterat den ena
föryngringen efter den andra.
Deras ansträngningar att skjuta
rödräv vid fjällrävslyorna under
vintern och den idoga stödutfodringen ger resultat. Det är 20 år
sedan det var så många fjällrävsföryngringar i Jämtlands län.
Den 1 juli såg Mats Ericson
och naturbevakaren Christer
Edsholm en förälder och en
enda valp på en fjällrävslya i ett
område där ingen stödutfodring

eller andra åtgärder pågår. Tre
veckor senare var Christer där
igen. Lyan var då övergiven och
han hittade den lilla valpen död,
troligen ihjälsvulten.
Ett öde som verkar vara mer
regel än undantag på lyor där
ingen stödutfodring förekommer.
KARIN ERICSON
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Den här vuxna fjällräven tillsammans med sin valp fotograferade Mats Ericson den 1 juli i år när han tillsammans med Christer Edsholm, en av naturbevakarna i Jämlands län, inventerade lyan. Tre veckor senare besökte Christer åter lyan. Han hittade då den lilla
valpen död och lyan var övergiven.
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